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Παλλήνη 30 Ιουνίου 2021 
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:585/2021 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, 
ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 194η / 30 Ιουνίου 2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

 

Σχετικά με την διενέργεια δασοτεχνικών - φυτοτεχνικών εργασιών καθαρισμών 
αντιπυρικής προστασίας σε οικοτόπους του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 
των περιοχών Σχινιά – Δικαστικά  Δήμου Μαραθώνα, Κάτω Ποσειδωνία Δήμου 
Λαυρεωτικής και Χαμολιά - Βραυρώνα Δήμου Μαρκοπούλου. 
Στην Παλλήνη, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-
Μαραθώνα, Υμηττού & Ν.Α. Αττικής (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ.Υ.Ν.Α.), την 30η Ιουνίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιασκέψεως, το 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ.Υ.Ν.Α. Η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η 
οποία επιδόθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα από τα Τακτικά και 
Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4519/2018 
με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 25/Α, 20.02.2018). 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν 
παρόντα πέντε  (5) Μέλη, ως ακολούθως: 
 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

α/α ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ονοματεπώνυμο Παρουσία Ονοματεπώνυμο Παρουσία 

1 Πρόεδρος Γεώργιος Λυριντζής ΝΑΙ 
 Γεώργιος 
Μαχαίρας 

ΟΧΙ 

2 
Εκπρ. Οργανισμών 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος 

ΝΑΙ Στέφανος Βρεττός    ΟΧΙ 

3 Εκπρ. Περιφερειών Πέτρος Φιλίππου ΟΧΙ 
Κωνσταντίνος 
Μπίζας 

ΟΧΙ 

4  
Εκπρ. 
ΥΠΕΝ/Επιστημονικής 
κοινότητας 

Ιουλία Δρούγα ΝΑΙ Νικόλαος Πάγκας Παρών 

5 
Εκπρ. 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

Ιωάννης Ζιάζιαρης OXI Αλέξανδρος Ρήγας NAI 

6 Εκπρ. Μ.Κ.Ο Ρόζα Πολυμένη ΝΑΙ 
Νικήτας 
Πατηνιώτης 

ΟΧΙ 

7 
Εκπρ. 
Επιμελητηρίων 

Άλκηστης Γοβδελά ΟΧΙ 
Κωνσταντίνος 
Δούκας 

ΟΧΙ 
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7.  Σχετικά με την διενέργεια δασοτεχνικών - φυτοτεχνικών εργασιών 
καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας σε οικοτόπους του ευρωπαϊκού δικτύου 
Natura 2000 των περιοχών Σχινιά – Δικαστικά  Δήμου Μαραθώνα, Κάτω 
Ποσειδωνία Δήμου Λαυρεωτικής και Χαμολιά - Βραυρώνα Δήμου 
Μαρκοπούλου. 
 
Σχετ.: 1.Η Απόφαση της 192/17.5.2021 Συνεδρίασης των Μελών του Δ.Σ. με θέμα 
«Αίτημα στοιχειωδών καθαρισμών παρόδιας βλάστησης των δύο κατευθύνσεων της 
Λεωφ. Σχινιά στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, για λόγους προστασίας πιθανού επαπειλούμενου κινδύνου 
από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών». 
2. Η Απόφαση της 193/15.6.2021 Συνεδρίασης των Μελών του Δ.Σ. με θέμα 
«Σχετικά με την έναρξη δασοτεχνικών - φυτοτεχνικών εργασιών καθαρισμών 
αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Σχινιά – Δικαστικά του Δήμου Μαραθώνα».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα, ενημερώνοντας τα Μέλη ότι την Τετάρτη 23.6.2021 
και ώρα 11.00 ξεκίνησαν εργασίες από ανάδοχο – εργολάβο στο Εθνικό Πάρκο 
Σχινιά – Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης 
Ζώνη Α3 – οικότοπο προτεραιότητος - πευκοδάσος κουκουναριάς και στη Ζώνη Β3 – 
παραλία, ως ορίζονται στο από 3.7.2000 Π.Δ. «Χαρακτηρισμός χερσαίων και 
θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά – Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου», χωρίς 
και πάλι καμία προειδοποίηση του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Σχινιά 
- Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. 
  
Η ως άνω ανάδοχος – εργολάβος μέχρι και χθες, που παρελήφθη η τελευταία 
αναφορά της Ομάδας Εποπτείας - Φύλαξης άρχισε να εκτελεί, μετά από παύση επτά 
ημερών στη διάρκεια της οποίας είχε μεταβεί στην περιοχή του Οικισμού Δικαστών – 
Εισαγγελέων και παρά την επίκλησή της ότι προέχουν κατά προτεραιότητα οι 
εργασίες στο Εθνικό Πάρκο, φυτοτεχνικές εργασίες και καθαρισμούς για λόγους 
αντιπυρικής προστασίας στο δεξιό τμήμα της Λεωφ. Σχινιά και εντός του οικοτόπου 
προτεραιότητος της Ζώνης Α3, από την είσοδο του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου 
(δυτικό όριο του Εθνικού Πάρκου), σε βάθος από 50μ.και πλέον και μέχρι την είσοδο, 
που οδηγεί στο πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης Λουομένων (ΚΕΛ) και σε μήκος 
1.400μ. (τέταρτη είσοδος πευκοδάσους) με αποψίλωση της ποώδους βλάστησης με 
μηχανικά (ελκυστήρας – καταστροφέας)  και χειροκίνητα μέσα (χορτοκοπτικά), 
αποκλάδωση όλων ανεξαρτήτως ηλικίας των ατόμων κουκουναριάς σε ύψος 3μ. με 
χρήση αλυσοπρίονων, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, που επέχει ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
 
Επισημαίνεται εδώ ότι, ο χώρος εντός της Ζώνης Α1, στον οποίο έγινε η έναρξη των 
επεμβάσεων στο Εθνικό Πάρκο και εκτελέσθηκαν την Δευτέρα 14.6.2021 
δασοτεχνικές - φυτοτεχνικές εργασιες καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας, με την 
παρουσία του Δημάρχου Μαραθώνος, μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης 
τροχοφόρων οχημάτων το τριήμερο από 19 μέχρι 21.6.2021!!!  
 
Από μέρους του Φ.Δ. και αφού διαπιστώθηκε η επανέναρξη των εργασιών στις 
23.6.2021, ενημερώθηκε η αρμόδια δασική αρχή. Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου 
Καπανδριτίου προσήλθε άμεσα στο σημείο και ζήτησε από την ανάδοχο εργολάβο 
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να εκτελέσει τα όσα περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθμ. 1 σχετικό και τα οποία έχουν 
εγκριθεί αρμοδίως από τη δασική αρχή. Η ανάδοχος – εργολάβος δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει κανονικά τις εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση, 
που της έχει παραδοθεί, γνώση της οποίας δεν έχει λάβει ούτε ο Φ.Δ. μέχρι σήμερα, 
παρ’ όλο που της έχει ζητηθεί, αλλά ούτε και το Δασαρχείο Καπανδριτίου και θα 
σταματήσει μόνο εάν λάβει έγγραφη εντολή. Σε κλήση δε από τον ίδιο του 
Αστυνομικού Τμήματος Ν. Μάκρης, προκειμένου να προβεί στα νόμιμα, ουδεμία 
ανταπόκριση υπήρξε, με πρόφαση δικαιολογιών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
Τεχνική Έκθεση, όπως και για τις περιοχές Κάτω Ποσειδωνίας και Χαμολιάς – 
Μαρκοπούλου, έχει ζητηθεί από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη με το 
έγγραφό μας ΕΞ. ΜΑΡ. 3348/23.6.2021, χωρίς απάντηση μέχρι σήμερα. Από τη 
στιγμή, που ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα 
υπάρχει καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία με τη δασική αρχή. 
 
Για τις εν λόγω εργασίες και πιο συγκεκριμένα αυτές, που είχαν εκτελεστεί στις 
23.6.2021, οπότε και επανεκκίνησαν, από μέρους του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) κατατέθηκε αυθημερόν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης 
Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, κατόπιν της από μέρους της 
υποδείξεως και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το έγγραφό ΕΞ.ΜΑΡ. 
3350/23.6.2021, ενώ αυθημερόν ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ.   
 
Αποτέλεσμα του συνόλου των ανωτέρω είναι η συνέχιση των εργασιών μέχρι και 
σήμερα περιλαμβάνοντας πλήρη αποψίλωση της βλάστησης του υπορόφου με τον 
εν λόγω ελκυστήρα - καταστροφέα, η είσοδος και μόνο του οποίου καταστρέφει την 
οποιαδήποτε φυσική αναγέννηση της κουκουναριάς, ενώ η αποκλάδωση χλωρών 
κλάδων των ιστάμενων δένδρων, εκτιμώμενης ηλικίας 45-55 ετών, εγείρει σοβαρά 
ζητήματα μελλοντικής ζωτικότητας, ανάπτυξης και καρποφορίας των δένδρων του 
πευκοδάσους κουκουναριάς. Η απομάκρυνση της βιομάζας γίνεται με τη χρήση 
φορτηγού, το οποίο αναγκαστικά εισέρχεται εντός των περιοχών των επεμβάσεων 
και το οποίο σε συνδυασμό με τη χρήση του ελκυστήρα - καταστροφέα θα 
υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την περιοχή, με συμπίεση του εδάφους και 
σημαντικές επιπτώσεις στην περαιτέρω φυσική αναγέννηση του οικοτόπου 
προτεραιότητας, γνωστών των ειδικότερων απαιτήσεων της κουκουναριάς. 
 
Σημειωτέον επίσης ότι, την Τρίτη 29.6.2021, διεξήχθεισαν εργασίες διάνοιξης δρόμου 
– μονοπατιού πλάτους 3μ. και μήκους 25μ. στην είσοδο 4 του Εθνικού Πάρκου, υπό 
την επίβλεψη του Διοικητού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Μάκρης. Ο Φ.Δ. 
επιπλέον δεν γνωρίζει και τους επιβλέποντες των εργασιών από πλευράς των 
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εάν οι εργασίες, που 
εκτελούνται είναι βάσει των όσων αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και η οποία, 
όπως προαναφέρθηκε, δεν μας έχει κοινοποιηθεί. 
  
Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω αναφερομένη ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 
αναγράφεται ότι «οι επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν εκατέρωθεν της περιμετρικής 
οδού που βρίσκεται απέναντι από το πάρκο» και οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με 
τις ήπιες εργασίες καθαρισμού, που είχαν προταθεί από το Φ.Δ. και γνωστοποιηθεί 
στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επιπρόσθετα, «συστήνονται 
καθαρισμοί σε μεγαλύτερο βάθος από την περιμετρική ζώνη ... εφόσον ενημερωθούν 

ΑΔΑ: ΨΒΣΤ46Μ9ΘΧ-1ΧΙ



Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, 
Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής 

 

Έδρα: Παλλήνη Αττικής 
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ, Λεωφ. Μαραθώνος 34 & Καραϊσκάκη, 153 51 Παλλήνη 
Τηλέφωνα: 2106034583 και 6936660412 
Ιστοσελίδα: www.naturaattica.gr 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@naturaattica.gr,  fodepasmyna@gmail.com 

 

οι αρμόδιοι φορείς». Για την τελευταία σύσταση ουδεμία έγγραφη ή άλλου είδους 
ενημέρωση από μέρους της αναδόχου εργολάβου ή του εντέλλοντος ή και των 
υπηρεσιών προς τις οποίες κοινοποιείται η εν λόγω ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
υπάρχει προς τον Φ.Δ. μέχρι σήμερα, ο οποίος είναι θεσμικά υπεύθυνος βάσει του 
ισχύοντος Π.Δ. για τη διαχείριση και προστασία του χώρου. 
 
Επίσης μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει ανταποκριθεί 
στις εκκλήσεις μας για προσεκτικές και επιστημονικά ορθές παρεμβάσεις, σύμφωνα 
με τις αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις μας, ούτε μας έχει αποστείλει τις 
σχετικές μελέτες - τεχνικές εκθέσεις με τα συνημμένα σε αυτές διαγράμματα-χάρτες 
και επιπρόσθετα παρά το έγγραφο αριθ. πρωτ. 35316 Φ.702.15/18.6.2021 της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον συντονισμό με τον Φορέα μας. 
Αντίθετα, η διενέργεια δασοτεχνικών – φυτοκομικών εργασιών καθαρισμών 
εκτελέσθηκαν εκτός από την Λεωφ. Σχινία και κατά μήκος της Λεωφ. 
Κωνσταντινουπόλεως εντός του υγροτόπου Ζώνη Α1 , ενώ άρχισαν εργασίες 
ασφαλτόστρωσης για μετατροπή  μονοπατιού σε οδό εξυπηρέτησης του Οικισμού 
Δικαστών - Εισαγγελέων, που διέρχεται αναμεσά στον υγρότοπο (Ζώνη Α1) και το 
λόφο της Δρακονέρας (Ζώνη Α2), που είχε εξετασθεί από τη σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και είχε απορριφθεί ως περιβαλλοντικά ασύμβατη με 
τον χαρακτήρα ενός Εθνικού Πάρκου. Για το εν λόγω θέμα, επειδή αποτελεί αίτημα 
του Δήμου Μαραθώνος προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Φ.Δ. 
απέστειλε το έγγραφο ΕΞ.ΜΑΡ.2024/20.4.2021 προς τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη. 
 
Η Ομάδα Εποπτείας – Φύλαξης του Φ.Δ., σε συνεννόηση με το επιστημονικό 
προσωπικό, είχε προσημάνει 10 τουλάχιστον θέσεις σημείων αναγέννησης 
κουκουναριάς (αρτίφυτρα μέχρι 20εκ.), προκειμένου να τοποθετηθούν οι κλωβοί στο 
πλαίσιο της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Εγκατάσταση Πιλοτικού Δικτύου 
Πειραματικών Επιφανειών και Αναγεννητικών Κέντρων για την αποκατάσταση του 
δάσους κουκουναριάς στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα μέσω εμπλουτισμού 
διακένων και Ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας (χλωρίδα), και της Φυσικής 
Αναγέννησης με διάφορες μεθόδους φύτευσης και σποράς», δράσης ενταγμένης 
στην Πράξη του Φ.Δ., που υλοποιείται με πόρους από την Ε.Υ.Δ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η 
ανωτέρω υπηρεσία προκηρύχθηκε σε εφαρμογή της εγκεκριμένης με άδεια ερευνών 
από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Τεχνικής 
Έκθεσης του Φ.Δ. με τίτλο «Εγκατάσταση Πιλοτικού Δικτύου Πειραματικών 
Επιφανειών και Αναγεννητικών Κέντρων για την αποκατάσταση του δάσους 
κουκουναριάς στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα μέσω εμπλουτισμού διακένων 
και Ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας (χλωρίδα), και της Φυσικής Αναγέννησης με 
διάφορες μεθόδους φύτευσης και σποράς» και αναμένεται επίσης και η 
συμβασιοποίηση της ερευνητικής παρακολούθησης και της γενετικής ταυτοποίησης 
του είδους της κουκουναριάς. Η εκκίνηση των εργασιών στην πλευρά του 
πευκοδάσους και πιο συγκεκριμένα η χρήση του ελκυστήρα - καταστροφέα 
εξαφάνισε όλα τα αρτίφυτρα κουκουναριάς.  
 
Η ανάδοχος εργολάβος παράλληλα με τις εργασίες στη ζώνη του πευκοδάσους 
εκτελεί και εργασίες εκατέρωθεν της οδού Κωνσταντινούπολεως με κλάδευση όλης 
της βλάστησης σε βάθος 2μ. και κοπή του υπορόφου. 
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Παράλληλα, η διενέργεια δασοτεχνικών - φυτοτεχνικών εργασιών καθαρισμών 
αντιπυρικής προστασίας συνεχίζονται και σε οικοτόπους του ευρωπαϊκού δικτύου 
Natura 2000 των περιοχών Κάτω Ποσειδωνίας Δήμου Λαυρεωτικής και Χαμολιάς - 
Βραυρώνας Δήμου Μαρκοπούλου από την Πέμπτη 24.6.2021, όπου στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος εργολάβος παρέδωσε στα στελέχη του Φ.Δ. την ΑΔΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που αφορούσε στην περιοχή Αυλάκι Δήμου Μαρκόπουλου 
και όχι αυτή, που αφορά τη Χαμολιά - Βραυρώνας!!! 
Επίσης ήδη από την Δευτέρα 21.6.2021 και πάλι χωρίς καμία ενημέρωση του Φ.Δ. 
εκτελούνται, προφανώς από μισθωμένα από τον Δήμο Μαραθώνος λεωφορεία, μετ΄ 
επιστροφής δρομολόγια μεταφοράς των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου από την 
διασταύρωση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου προς στάσεις σε διαφορετικά 
σημεία του Εθνικού Πάρκου, με αποκλεισμό της εισόδου των τροχοφόρων οχημάτων 
μόνον τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες με την συνδρομή υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 
Σημειωτέον ότι, οι μη ενημερωμένοι από την τοπική δημοτική αρχή επισκέπτες, 
απευθύνονται για πληροφορίες στον Φ.Δ., καθώς τα μισθωμένα λεωφορεία δεν 
φέρουν διακριτικά, ούτε υπάρχει κάποιο σημείο ενημέρωσης.  
Τέλος επισημαίνεται ότι, σε μια ύστατη προσπάθεια, ο Πρόεδρος του Φ.Δ. έδωσε 
εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Φ.Δ. να υποβάλει εξαιρετικά επείγουσα αναφορά 
προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 
 
Κατόπιν του συνόλου των ανωτέρω και δεδομένων ότι : 
 
- Δεν μας έχουν παραδωθεί σχετικές μελέτες (με τον προϋπολογισμό των εργασιών, 
άρθρα και τιμές εφαρμογής), καθώς και τα συνημμένα σε αυτές διαγράμματα - χάρτες 
στις οποίες σημειώνονται οι ζώνες επεμβάσεων, που αφορούν δάση – δασικές των 
περιοχών Natura 2000, αρμοδιότητας του Φ.Δ. 
 
- Δεν έχουν τεθεί σε γνώση του Φ.Δ. τα πρωτόκολλα εγκατάστασης των αναδόχων - 
εργολάβων, οι σχετικές συμβάσεις, καθώς και οι αποφάσεις ορισμού των 
επιβλεπόντων των εργασιών στις ανωτέρω περιοχές των επεμβάσεων. 
 
- Η σχετική Τεχνική Έκθεση (δύο φύλλων), που αφορά στην περιοχή Κάτω 
Ποσειδωνία – Δήμου Λαυρεωτικής και που περιήλθε μέσω τρίτου στον Φ.Δ., έχει 
υπογραφεί αναρμοδίως από δύο αρχιτέκτονες και δύο πολιτικούς μηχανικούς, παρά 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και χωρίς την έγκριση 
της αρμόδιας δασικής αρχής, στην περιοχή της οποίας εκτελούνται οι δασοτεχνικές - 
φυτοτεχνικές εργασίες καθαρισμών αντιπυρικής προστασίας. 
 
- Η ανάδοχος – εργολάβος προέβει σε γραπτή δήλωση καταφερόμενη κατά του Φ.Δ., 
που αναρτήθηκε στον ιστότοπο dasarxeio.com, χωρίς να έχει την εξειδικευμένη 
επιστημονική γνώση και εμπειρία, που απαιτείται για τα προστατευόμενα 
οικοσυστήματα, αλλά και χωρίς την γνώση ότι τα προβλεπόμενα από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Πάρκο δεν υλοποιήθηκαν από εικοσαετίας.  
 
- Η εν λόγω ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ δεν αποτελεί υπηρεσιακό έγγραφο, 
παρά έγγραφο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
 
- Την χωρίς έγκαιρο προγραμματισμό, με μεγάλη καθυστέρηση, χωρίς να ληφθεί 
υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, που ισχύει για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και 
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ειδικότερα για τις Προστατευόμενες Περιοχές Φορέων Διαχείρισης και μετά 
παρέλευση ενάμιση μήνα από την ημερομηνία έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 
διενέργεια δασοτεχνικών - φυτοτεχνικών εργασιών καθαρισμών αντιπυρικής 
προστασίας. 
 
- Την αδυναμία ολοκλήρωσης της έναρξης έργου εντός του οικοτόπου 
προτεραιότητος της Ζώνης Α3 με τίτλο «Εγκατάσταση Πιλοτικού Δικτύου 
Πειραματικών Επιφανειών και Αναγεννητικών Κέντρων για την αποκατάσταση του 
δάσους κουκουναριάς στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα μέσω εμπλουτισμού 
διακένων και Ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας (χλωρίδα), και της Φυσικής 
Αναγέννησης με διάφορες μεθόδους φύτευσης και σποράς» για το οποίο έχει ήδη 
εγκατασταθεί ανάδοχος - εργολάβος, λόγω της καταστροφής της φυσικής 
αναγέννησης από τις εν λόγω εργασίες καθαρισμών, όπου είχε προγραμματθεί η 
εγκατάσταση δοκιμαστικών επιφανειών – κλωβών και το οποίο έργο χρηματοδοτείται 
από ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να καθυστερήσει και η συμβασιοποίηση της 
υπηρεσίας της επιστημονικής παρακολούθησης των κλωβών και των πειραματικών 
επιφανειών.  
- Την από 25.6.2021 έκφραση της απόλυτης αντίθεσης του συνόλου των  
περιβαλλοντικών οργανώσεων, ήτοι ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ. 
Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς, για την χωρίς σχέδιο και μέριμνα για την 
προστασία του δασικού οικοσυστήματος εκτέλεση δασοτεχνικών εργασιών 
αντιπυρικής προστασίας εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα στις 14 και 
στις 23 Ιουνίου 2021 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
 
 - Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
(Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Γενική 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος – Διεύθυνση Προστασίας Δασών και των κατά τόπους δασικών 
αρχών), με αποτέλεσμα τις δυσμενείς και χωρίς θεραπεία αποκατάστασης 
επιπτώσεις στους προστατευόμενους από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 
οικοτόπους των περιοχών Natura 2000 αρμοδιότητας του Φ.Δ. 
 
- Το γεγονός ότι ο Φ.Δ. αν και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, οι Αποφάσεις 
του Δ.Σ. του αγνούνται παντελώς και συνεχώς κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο 
από το σύνολο των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σαν να μην υφίσταται Δ.Σ., καθόσον άλλοι 
αποφασίζουν για εμάς και χωρίς εμάς. 
 
- Το γεγονός ότι το σύνολο των ανωτέρω θίγει την επιστημονική κατάρτηση, την 
προσωπικότητα και το κύρος των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ., 
τα οποία προσφέρουν συνεχώς και χωρίς οιονδήποτε οικονομικό όφελος τις 
υπηρεσίες τους στο Φ.Δ. 
  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει τα ακόλουθα : 
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- Την έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών του Προέδρου του Δ.Σ. 
 
- Την αποστολή πλήρως τεκμηριωμένων επιστολών σε Γεν. Διευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις περιοχές των επεμβάσεων. 
 
- Την έκφραση των ευχαριστιών, της εκτίμησης και της ευαρέσκειας του συνόλου των 
Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. τόσον στο στελεχιακό επιστημονικό 
προσωπικό, όσον και στο προσωπικό της Ομάδας Εποπτείας – Φύλαξης για το 
σύνολο των υπηρεσιών, που προσφέρουν για την ανάδειξη, προστασία και 
αναβάθμιση του ευαίσθητου περιβάλλοντος των οικοτόπων του ευρωπαϊκού δικτύου 
Natura 2000 των περιοχών αρμοδιότητας του Φ.Δ. 
    
- Την θέση στην διαθεσιμότητα του Προέδρου του Δ.Σ. των γραπτών παραιτήσεων 
του συνόλου των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021, δίνοντας χρονική 
προθεσμία για τυχόν ανταπόκριση από μέρους των ανωτέρω αναφερθεισών 
υπηρεσιών.  
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και 
μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την πρόταση του Προέδρου 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
Δρ Γεώργιος Λυριντζής 
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